
 

   OBEC SENOHRAD, Senohrad č. 151, 962 43 Senohrad 

 

Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp 

 

Novelizáciou zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa sprísnili podmienky likvidácie obsahu žúmp na 

Slovensku. Zákon jednoznačne zadefinoval, kde sa tieto odpadové vody zneškodňujú, akým 

spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti. 

§ 36 ods. 4 zákona o vodách „Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať 

ich zneškodnenie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej 

správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.“ Odvoz 

odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, 47a) obec alebo 

oprávnená osoba podľa osobitného predpisu. 47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je 

povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal, doklad o odvoze odpadových vôd 

obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum 

odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá 

dovoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. „Nie je teda dovolené, ba je 

zakázané likvidovať resp. vypúšťať odpadové vody zo žúmp do rigolov, na cesty, na voľné 

priestranstvá zelene obce a ani svojvoľným vývozom na okolité polia. S účinnosťou od 15. septembra 

2020 bude môcť obec o orgán štátnej vodnej správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd 

zo žúmp dva roky dozadu. 

Oprávnené subjekty, ktoré môžu vykonávať predmetnú činnosť v našom okolí sú nasledovné: 

 

1/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť /StVPS/ a.s. Ľ. Štúra 2208/15 Zvolen – 

CAS-fekálny voz objem 11m³, 1,60 €/km, 

Likvidácia 1 m³ zo žumpy 2,40 €, likvidácia 1 m³ kalu zo septiku 12,60 €, 15 min. výkonu 10,70 € 

Potrebné je osobne podpísať dohodu a zaplatiť zálohu na zákazníckom centre vo Zvolene  

č.t. 0850 111 234, 0850 111 800 

 

2/ Slatinské Lazy, BRANTNER, pán Fojtík – fekálny voz objem 8 m³  1,80 €/km  

likvidácia 1 m³  9€ 

č.t 0944 451 828 

 

3/ Robus Krupina p. Križan fekálny voz objem 3,5 m³, likvidácia 36 €/hod.   

č. t. 0905 792 916 

 

4/ Peter Krilek Krupina, fekálny voz objem 8 m³, fixná cena 90 €, vývoz možný cez týždeň po 15:00 

hod. aj v sobotu – nedeľu. 

č.t 0949 800 050 
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